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Moção sobre o 1º de Maio 
 

Neste 1º de Maio assinalamos mais um aniversário dos acontecimentos de Chicago, que estiveram 
na origem do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Uma jornada de luta pela redução da 
jornada de trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados 
Unidos da América, que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca dirigentes 
sindicais. 
 
Uma data que homenageia também as mulheres e homens deste país que, durante a ditadura 
fascista, lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por emprego com 
direitos, salários e horários dignos. 
 
Nos últimos anos, o papel de milhares de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, foi 
determinante para combater e condicionar a política de direita, de austeridade a qualquer custo e 
decisiva para a derrota eleitoral destas políticas. 
 
Hoje, num quadro político nacional diferente e dada a situação dramática e excecional que se vive 
por força da pandemia que a todos assola, mais uma vez, os trabalhadores, um pouco por todo o 
mundo, estão a dar uma grande prova da sua força e competência, sendo que Portugal está a dar 
um grande exemplo, dispondo de excelentes profissionais nas diferentes áreas de intervenção, na 
luta contra o Covid-19. 
 
Por estas razões, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de abril de 2020, delibera:  
 

1. Manifestar a nossa inteira solidariedade para com todos os trabalhadores que direta ou 
indiretamente batalham diariamente contra este vírus. Por um lado, são eles a peça 
fundamental para continuar a dar resposta às necessidades básicas e imprescindíveis da 
população, lutando todos os dias, pondo em risco a sua própria saúde e a dos seus 
familiares, para que possamos ter cuidados de saúde, higiene e limpeza urbana, 
segurança de pessoas e bens, assistência aos nossos idosos e população mais 
vulnerável, bens de primeira necessidade disponíveis para compra, entre outras tarefas 
igualmente fundamentais.  

2. Manifestar solidariedade para com todos os trabalhadores colocados em regime de “lay 
off” e para com os que não viram os seus contratos renovados e com os que se veem 
confrontados com uma situação de desemprego ou redução de rendimentos; 

3. Agradecer aos trabalhadores do concelho de Serpa que se mantêm em funções para 
continuar a prestar serviços imprescindíveis à nossa população, nomeadamente os 
profissionais que trabalham nos lares e centros de dia das IPSS do concelho, os  
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Bombeiros Voluntários de Serpa, os profissionais de saúde e das forças de segurança a 
atuar no nosso município; agradecer aos trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas 
e Uniões de Freguesia que continuam no terreno, todos os dias, garantindo a fundamental 
higienização urbana, desinfeção, recolha de lixo e demais serviços municipais que 
continuam ao serviço dos nossos munícipes; por último, saudar os trabalhadores do 
Serviço Nacional de Saúde, peças fundamentais para travar o avanço da Covid-19. 
 

Esta Moção deverá ser enviada para: Presidente da República; Presidente da Assembleia da 
República; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Governo; CGTP-IN; UGT; STIM; 
STAL e aos órgãos de comunicação social. 
 
 
 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada por unanimidade, na sessão da 
Assembleia Municipal de Serpa, realizada no dia 30 de abril de 2020 


